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Módosítás 7
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A makrogazdasági egyensúlyhiányok 
megelőzéséről és kiigazításáról szóló, 
2011. november 16-i 1176/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1

riasztási mechanizmust hoz létre az 
egyensúlyhiányok korai észlelésének és 
nyomon követésének megkönnyítése 
érdekében. Az említett rendelet alapján a 
Bizottság elkészíti a riasztási mechanizmus 
keretében készült éves jelentését, amely 
kvalitatív gazdasági és pénzügyi értékelést 
tartalmaz, és amelyben megállapítja, hogy 
mely tagállamokról véli úgy, hogy 
egyensúlyhiány által érintettek vagy 
egyensúlyhiány kockázatának vannak 
kitéve.

(1) A makrogazdasági egyensúlyhiányok 
megelőzéséről és kiigazításáról szóló, 
2011. november 16-i 1176/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1

(MIP) riasztási mechanizmust hoz létre az 
egyensúlyhiányok korai észlelésének és 
nyomon követésének megkönnyítése 
érdekében. Az említett rendelet alapján a 
Bizottság elkészíti a riasztási mechanizmus 
keretében készült éves jelentését, amely 
kvalitatív gazdasági és pénzügyi értékelést 
tartalmaz, és amelyben megállapítja, hogy 
mely tagállamokról véli úgy, hogy 
egyensúlyhiány által érintettek vagy 
egyensúlyhiány kockázatának vannak 
kitéve.

__________________ __________________
1 HL L 306., 2011.11.23., 25. o. 1 HL L 306., 2011.11.23., 25. o.

Or. fr

Indokolás

A rövidítést magyarázó szerkesztésbeli pontosítás.

Módosítás 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A makrogazdasági egyensúlyhiány 
hatékony felügyelete a megbízható 
statisztikai adatokon alapul. A megbízható 
és független statisztikák garantálása 

(3) A makrogazdasági egyensúlyhiány 
hatékony felügyelete a megbízható, 
mélyreható, pontos és hasznos statisztikai 
adatokon alapul. A megbízható és 
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érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell nemzeti statisztikai hatóságaiknak az 
európai statisztikákról szóló, 
2009. március 11-i 223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben3

meghatározott európai statisztikai 
gyakorlati kódexnek megfelelő szakmai 
függetlenségét.

független statisztikák garantálása 
érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell nemzeti statisztikai hatóságaiknak az 
európai statisztikákról szóló, 
2009. március 11-i 223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben3

meghatározott európai statisztikai 
gyakorlati kódexnek megfelelő szakmai 
függetlenségét.

__________________ __________________
3 HL L 87., 2009.03.31., 164. o. 3 HL L 61., 2009.03.31., 164. o.

Or. pl

Módosítás 9
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A makrogazdasági egyensúlyhiány 
hatékony felügyelete a megbízható 
statisztikai adatokon alapul. A megbízható 
és független statisztikák garantálása 
érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell nemzeti statisztikai hatóságaiknak az 
európai statisztikákról szóló, 
2009. március 11-i 223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben3

meghatározott európai statisztikai 
gyakorlati kódexnek megfelelő szakmai 
függetlenségét.

(3) A makrogazdasági egyensúlyhiány 
hatékony felügyeletéhez elengedhetetlenek 
a megbízható statisztikai adatok. A 
megbízható és független statisztikák 
garantálása érdekében a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell nemzeti statisztikai 
hatóságaiknak az európai statisztikákról 
szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben3

meghatározott európai statisztikai 
gyakorlati kódexnek megfelelő szakmai 
függetlenségét.

__________________ __________________
3 HL L 87., 2009.3.31., 164. o. 3 HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

Or. fr

Indokolás

Nem a statisztikák az egyedüli adatforrások.
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Módosítás 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Fontos, hogy a Bizottság továbbra is 
foglalkozzon a megbízható statisztikai 
adatok szükségességének kérdésével, 
mivel az ilyen adatok teszik lehetővé, hogy 
a területi, társadalmi és gazdasági 
problémákra az Unió regionális szinten 
megfelelőbben reagáljon;

Or. en

Módosítás 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Összhangban az európai statisztikák 
minőségirányítására vonatkozóan a 
Bizottság által kidolgozott keretekkel4 ki 
kell alakítani egy megbízható eljárást a 
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére 
szolgáló eljárással összefüggő adatok (a 
továbbiakban: MIP-adatok) összeállítására, 
ellenőrzésére és közzétételére, továbbá az 
alapul szolgáló statisztikai információk 
minőségének folyamatos javítására. A 
makrogazdasági statisztikával foglalkozó 
igazgatóknak (DMES) a Bizottság által 
létrehozott fóruma a megfelelő szakértői 
csoport ahhoz, hogy a szükséges segítséget 
nyújtsa a Bizottságnak (Eurostatnak) a 
MIP-adatok megalapozott 
minőségellenőrzési rendszerének 
működtetéséhez.

(5) Összhangban az európai statisztikák 
minőségirányítására vonatkozóan a 
Bizottság által kidolgozott keretekkel4 ki 
kell alakítani egy megbízható eljárást a 
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére 
szolgáló eljárással összefüggő adatok (a 
továbbiakban: MIP-adatok) gyűjtésére, 
összeállítására, ellenőrzésére és 
közzétételére, továbbá az alapul szolgáló 
statisztikai információk minőségének 
folyamatos javítására. A makrogazdasági 
statisztikával foglalkozó igazgatóknak 
(DMES) a Bizottság által létrehozott és 
többek között az európai statisztikai 
rendszer bizottságának és a Központi 
Bankok Európai Rendszerének szakértőit 
is magában foglaló fóruma a megfelelő 
szakértői csoport ahhoz, hogy a szükséges 
segítséget nyújtsa a Bizottságnak 
(Eurostatnak) a MIP-adatok megalapozott 
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minőségellenőrzési rendszerének 
működtetéséhez.

__________________ __________________
4 COM(2005) 217 végleges és COM(2011) 
211 végleges.

4 COM(2005)0217 és COM(2011)0211. 

Or. pl

Módosítás 12
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Elengedhetetlenül fontos, hogy az Unió 
tevékenységeinek ellátásához szükséges 
statisztikák előállítása kizárólag 
megbízható adatok alapján történjen. Az 
Unióban előálló makrogazdasági 
egyensúlyhiányok észleléséhez, illetve a 
túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányok 
megelőzéséhez és kiigazításához 
nélkülözhetetlen bemeneti MIP-adatok 
előállítása összefüggésben a nem 
megbízható adatok szolgáltatásának súlyos 
hatása lehet az Unió érdekeire nézve. A 
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére 
szolgáló eljárás működtetése érdekében a 
MIP-adatok előállításának, 
szolgáltatásának és minőségellenőrzésének 
hatékonyabb érvényesítéséhez további 
intézkedések szükségesek. Ezen 
intézkedéseknek javítaniuk kell az alapul 
szolgáló statisztikai adatok hitelességét, 
valamint a MIP-adatok szolgáltatását és 
minőségellenőrzését. A MIP-adatok akár 
szándékos, akár súlyos gondatlanságból 
eredő valótlan bemutatásától való 
elrettentés érdekében pénzbüntetési 
mechanizmusról kell rendelkezni, amely 
egyben a kellő gondosság biztosításának 
célját is fogja szolgálni a MIP-adatok 
előállítása során.

(6) Elengedhetetlenül fontos, hogy az Unió 
tevékenységeinek ellátásához szükséges 
statisztikák előállítása kizárólag 
megbízható adatok alapján történjen. Az 
Unióban előálló makrogazdasági 
egyensúlyhiányok észleléséhez, illetve a 
túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányok 
megelőzéséhez és kiigazításához 
nélkülözhetetlen bemeneti MIP-adatok 
előállítása összefüggésben a nem 
megbízható adatok szolgáltatásának súlyos 
hatása lehet az Unió érdekeire nézve. A 
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére 
szolgáló eljárás működtetése érdekében a 
MIP-adatok előállításának, 
szolgáltatásának és minőségellenőrzésének 
hatékonyabb érvényesítéséhez további 
intézkedések szükségesek. Ezen 
intézkedéseknek javítaniuk kell az alapul 
szolgáló statisztikai adatok hitelességét, 
valamint a MIP-adatok szolgáltatását és 
minőségellenőrzését.
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Or. en

Módosítás 13
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Elengedhetetlenül fontos, hogy az Unió 
tevékenységeinek ellátásához szükséges 
statisztikák előállítása kizárólag 
megbízható adatok alapján történjen. Az 
Unióban előálló makrogazdasági 
egyensúlyhiányok észleléséhez, illetve a 
túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányok 
megelőzéséhez és kiigazításához 
nélkülözhetetlen bemeneti MIP-adatok 
előállítása összefüggésben a nem 
megbízható adatok szolgáltatásának súlyos 
hatása lehet az Unió érdekeire nézve. A 
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére 
szolgáló eljárás működtetése érdekében a 
MIP-adatok előállításának, 
szolgáltatásának és minőségellenőrzésének 
hatékonyabb érvényesítéséhez további 
intézkedések szükségesek. Ezen 
intézkedéseknek javítaniuk kell az alapul 
szolgáló statisztikai adatok hitelességét, 
valamint a MIP-adatok szolgáltatását és 
minőségellenőrzését. A MIP-adatok akár 
szándékos, akár súlyos gondatlanságból 
eredő valótlan bemutatásától való 
elrettentés érdekében pénzbüntetési 
mechanizmusról kell rendelkezni, amely 
egyben a kellő gondosság biztosításának 
célját is fogja szolgálni a MIP-adatok 
előállítása során.

(6) Elengedhetetlenül fontos, hogy az Unió 
tevékenységeinek ellátásához szükséges 
statisztikák előállítása kizárólag 
megbízható adatok alapján történjen. Az 
Unióban előálló makrogazdasági 
egyensúlyhiányok észleléséhez, illetve a 
túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányok 
megelőzéséhez és kiigazításához 
nélkülözhetetlen bemeneti MIP-adatok 
előállítása összefüggésben a nem 
megbízható adatok szolgáltatásának súlyos 
hatása lehet az Unió érdekeire nézve. A 
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére 
szolgáló eljárás működtetése érdekében a 
MIP-adatok előállításának, 
szolgáltatásának és minőségellenőrzésének 
hatékonyabb érvényesítéséhez további 
intézkedések szükségesek. Ezen 
intézkedéseknek javítaniuk kell az alapul 
szolgáló statisztikai adatok hitelességét, 
valamint a MIP-adatok szolgáltatását és 
minőségellenőrzését. A MIP-adatok akár 
szándékos, akár súlyos gondatlanságból 
eredő valótlan bemutatásától való 
elrettentés érdekében az euróövezet 
tagállamaiban alkalmazandó 
pénzbüntetési mechanizmusról kell 
rendelkezni, amely egyben a kellő 
gondosság biztosításának célját is fogja 
szolgálni a MIP-adatok előállítása során.

Or. en
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Módosítás 14
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A statisztikák manipulálása esetén 
kivetendő pénzbírság kiszámítására
vonatkozó szabályok, valamint a Bizottság 
által ilyen esetek kivizsgálása során 
követendő eljárásra vonatkozó szabályok 
kiegészítése érdekében a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 
290. cikkének megfelelő jogi aktusokat 
fogadhasson el a pénzbírság összegének 
megállapítására és a Bizottság általi 
vizsgálatok lefolytatására vonatkozó 
részletes kritériumokra vonatkozóan. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell az érintett 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

törölve

Or. en

Módosítás 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok által közölt MIP-adatok 
és az alapul szolgáló statisztikai 
információk minőségének biztosítása 

(8) A tagállamok által közölt MIP-adatok 
és az alapul szolgáló statisztikai 
információk minőségének és 
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érdekében szoros együttműködést és 
állandó párbeszédet kell kialakítani a 
Bizottság és a tagállamok statisztikai 
hatóságai között.

pontosságának biztosítása érdekében 
szoros együttműködést és állandó 
párbeszédet kell kialakítani a Bizottság és a 
tagállamok statisztikai hatóságai között. 
Pontosan meg kell határozni a MIP-hez 
kapcsolódó adatok körét. 

Or. pl

Módosítás 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Ösztönözni kell a 
„Kötelezettségvállalások a statisztikába 
vetett bizalomért” című dokumentum jogi 
kereteinek létrehozását. Az uniós 
statisztikai rendszeren belül az 
adatbiztonsági szabálynak, valamint a 
szubszidiaritás elvének betartása segít a 
statisztikai ügynökségek iránti bizalom 
növelésében.

Or. en

Módosítás 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A mélyreható, pontos és magas 
minőségű adatok biztosítása érdekében ki 
kell alakítani a határokon átnyúló 
régiókban zajló társadalmi-gazdasági 
folyamatok kutatásának rendszerét és 
statisztikákat kell készíteni a 
makrorégiókra vonatkozóan, hogy mind a 



PE524.765v01-00 10/27 AM\1012238HU.doc

HU

városi, mind a vidéki területek regionális 
és makroregionális fejlődéséről 
megbízható, teljes körű és pontos 
gazdasági kép rajzolódhasson ki.

Or. pl

Módosítás 18
Ivars Godmanis

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és a 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló .../2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerint az 
európai strukturális és beruházási alapok 
végrehajtása kapcsolódik többek között a 
megfelelő gazdasági kormányzáshoz és a 
makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére szolgáló eljáráshoz.

Or. en

Módosítás 19
Ivars Godmanis

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A(z) …/2013/EU rendelet 23. cikk 
(1) bekezdése rendelkezik különösen
arról, hogy a Bizottság felkérheti a 
tagállamokat, hogy vizsgálják felül 
partnerségi megállapodásukat és a 
vonatkozó programjaikat, és amennyiben 
a makrogazdasági egyensúlyhiányok 
megelőzéséről és kiigazításáról szóló 
1176/2011/EU rendelet 7. cikk (2) vagy 8. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
elfogadott, az adott tagállamra vonatkozó 
tanácsi ajánlások végrehajtásához 
szükséges, tegyenek javaslatokat azok 
módosítására, amennyiben e 
módosításokat szükséges segítségnek ítélik 
a makrogazdasági egyensúlyhiányok 
kiigazításához.

Or. en

Módosítás 20
Ivars Godmanis

Rendeletre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A makrogazdasági 
egyensúlyhiányok megelőzéséről és 
kiigazításáról szóló 1176/2011/EU 
rendelet 8. cikk (3) és 10. cikk (4) 
bekezdésével összhangban, a …/2013/EU 
rendelet 23. cikk (9) bekezdése és III. 
melléklete is úgy rendelkezik, hogy 
amennyiben a Tanács ugyanazon a 
makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére szolgáló eljáráson belül 
egymást követően két ajánlást is elfogad, a 
Bizottság javasolja a Tanácsnak az 
érintett tagállam programjaihoz tartozó 
kötelezettségvállalások vagy kifizetések 
részben vagy egészben történő 
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felfüggesztését;

Or. en

Módosítás 21
Ivars Godmanis

Rendeletre irányuló javaslat
12 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12d) Mindazonáltal, a makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 
következtében az alapok felfüggesztésének 
eszközét csakis végső megoldásként, illetve 
csakis a munkanélküliségi, szegénységi és 
a GDP csökkenését jelző mutatók alapos 
elemezése mellett szabad alkalmazni; 

Or. en

Módosítás 22
Ivars Godmanis

Rendeletre irányuló javaslat
12 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12e) A hatékonyság érdekében ez a 
rendelet minden olyan statisztikai adatra 
vonatkozik, amelyre a makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 
eljárással összefüggésben szükség van.

Or. en

Módosítás 23
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet az Unióban előálló 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
észlelésére, illetve a túlzott 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
megelőzésére és kiigazítására szolgáló, az 
1176/2011/EU rendelet 3–11. cikke szerinti 
eljárás céljából összeállított és továbbított 
statisztikai adatok (a továbbiakban: MIP-
adatok) szolgáltatására és 
minőségellenőrzésére vonatkozó 
szabályokat állapítja meg.

(1) E rendelet az Unióban előálló 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
észlelésére, illetve a túlzott 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
megelőzésére és kiigazítására szolgáló, az 
1176/2011/EU rendelet 3–11. cikke szerinti 
eljárás céljából összeállított és továbbított 
adatok, elsősorban statisztikai adatok (a 
továbbiakban: MIP-adatok) szolgáltatására 
és minőségellenőrzésére vonatkozó 
szabályokat állapítja meg.

Or. fr

Indokolás

Alapvető fontosságuk ellenére nem a statisztikák jelentik az egyedüli módszerét a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok észlelésére, illetve az ilyen egyensúlyhiányok 
megelőzésére és kiigazítására szolgáló adatok megszerzésének.

Módosítás 24
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A MIP-adatokat az érintett állam 
legfőbb ellenőrzési intézménye az említett 
állam által továbbított adatok minősége 
alapján tanúsítja.

Or. fr

Indokolás

A javaslat szerint független ellenőrzési funkciójukból fakadóan – és illetékességi körükben – a 
legfőbb nemzeti ellenőrzési intézmények tanúsítják a tagállamok által továbbított adatok 
minőségét.
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Módosítás 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság minden évben közli a 
tagállamokkal az 1176/2011/EU rendelet 
3. cikke szerinti riasztási mechanizmus 
keretében készült éves jelentés 
menetrendjét. A (2) bekezdésben említett 
menetrend, határidők és naptárak alapján a 
Bizottság dönt a továbbítandó legfrissebb 
MIP-adatok tárgyidőszakának 
zárónapjáról, és döntését közli a 
tagállamokkal.

(3) A Bizottság minden évben közli a 
tagállamokkal az 1176/2011/EU rendelet 
3. cikke szerinti riasztási mechanizmus 
keretében készült éves jelentés 
menetrendjét. A (2) bekezdésben említett 
menetrend, határidők és naptárak alapján a 
Bizottság dönt a továbbítandó legfrissebb 
MIP-adatok tárgyidőszakának zárónapjáról 
és az érintett adatok továbbítására 
vonatkozó teljes eljárásról, és döntését 
közli a tagállamokkal.

Or. pl

Módosítás 26
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogad el a minőségjelentések módozataira, 
szerkezetére és gyakoriságára vonatkozó 
szabályok meghatározása céljából. Ezeket 
a végrehajtási aktusokat a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el a minőségjelentések 
módozataira, szerkezetére és gyakoriságára 
vonatkozó szabályok meghatározása 
céljából. Ezeket a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat a 12. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. fr
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Módosítás 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A MIP-adatok összeállítására és 
továbbítására vonatkozó szabályok helyes 
végrehajtásával kapcsolatos kételyek 
felmerülése esetén az érintett tagállam a 
Bizottságtól (Eurostattól) kér további 
tájékoztatást. A Bizottság haladéktalanul 
megvizsgálja a kérdést és értelmezését 
közli az érintett tagállammal, a 
makrogazdasági statisztikákkal foglalkozó, 
a Bizottság által létrehozott érintett 
szakértői csoporttal, az összes többi 
tagállammal és a nyilvánossággal.

(1) A MIP-adatok összeállítására és 
továbbítására vonatkozó szabályok helyes 
végrehajtásával kapcsolatos kételyek 
felmerülése esetén az érintett tagállam a 
Bizottságtól (Eurostattól) kér további 
tájékoztatást. A Bizottság haladéktalanul 
megvizsgálja a kérdést és értelmezését 
közli az érintett tagállammal, a 
makrogazdasági statisztikákkal foglalkozó, 
a Bizottság által létrehozott érintett 
szakértői csoporttal, az európai statisztikai 
rendszer bizottságának és a Központi 
Bankok Európai Rendszerének 
szakértőivel, az összes többi tagállammal 
és a nyilvánossággal.

Or. pl

Módosítás 28
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok elkészítik a módszertani 
leírásokat, majd legkésőbb [kilenc 
hónappal e rendelet elfogadását követően –
konkrét dátum a Kiadóhivatal által 
közzétételkor beillesztendő]-ig elküldik 
azokat a Bizottság (Eurostat) részére. A 
Bizottság (Eurostat) [e rendelet 
elfogadásától számított három hónapon 
belül – konkrét dátum a Kiadóhivatal által 
közzétételkor beillesztendő]-ig ezen 
módszertani leírások szerkezetének és 
frissítésük módjának meghatározása 
céljából végrehajtási aktusokat fogad el. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 14. cikk 

(2) A tagállamok elkészítik a módszertani 
leírásokat, majd legkésőbb [kilenc 
hónappal e rendelet elfogadását követően –
konkrét dátum a Kiadóhivatal által 
közzétételkor beillesztendő]-ig elküldik 
azokat a Bizottság (Eurostat) részére. A 
Bizottság (Eurostat) [e rendelet 
elfogadásától számított három hónapon 
belül – konkrét dátum a Kiadóhivatal által 
közzétételkor beillesztendő]-ig ezen 
módszertani leírások szerkezetének és 
frissítésük módjának meghatározása 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi
aktusokat fogad el. Ezeket a 
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(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
12. cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 29
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a módszertani leírásokat 
nyilvánosságra hozzák.

(3) A tagállamok a módszertani leírásokat 
a Bizottságnak való benyújtástól számított 
egy hónapon belül nyilvánosságra hozzák.

Or. bg

Indokolás

A tájékoztatás javítása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a felhasznált 
források leírásait a Bizottság részére történő benyújtásukat követő 1 hónapon belül 
nyilvánosságra hozzák.

Módosítás 30
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság (Eurostat) a 74/122/EGK 
tanácsi határozattal7 létrehozott 
Gazdaságpolitikai Bizottságnak beszámol 
ezen látogatások megállapításairól, 
ideértve a megállapításokkal kapcsolatban 
az érintett tagállam által tett esetleges 
észrevételeket is. A jelentéseknek a 
Gazdaságpolitikai Bizottság részére történt 
továbbítását követően – a 223/2009/EK 
rendeletnek a statisztikai adatok bizalmas 

(3) A Bizottság (Eurostat) a 74/122/EGK 
tanácsi határozattal7 létrehozott 
Gazdaságpolitikai Bizottságnak és az 
Európai Parlamentnek beszámol ezen 
látogatások megállapításairól, ideértve a 
megállapításokkal kapcsolatban az érintett 
tagállam által tett esetleges észrevételeket 
is. A jelentéseknek a Gazdaságpolitikai 
Bizottság és az Európai Parlament részére 
történt továbbítását követően – a 
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kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek 
sérelme nélkül – a jelentéseket az érintett 
tagállam által tett esetleges észrevételekkel 
együtt közzéteszik.

223/2009/EK rendeletnek a statisztikai 
adatok bizalmas kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseinek sérelme nélkül – a 
jelentéseket az érintett tagállam által tett 
esetleges észrevételekkel együtt 
közzéteszik.

______________ _______________
7 HL C 63., 1974.3.5., 21. o. 7 HL L 63., 1974.3.5., 21. o.

Or. fr

Módosítás 31
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság (Eurostat) megállapítja a 
szakértők kiválasztására vonatkozó 
szabályokat és eljárásokat, figyelembe véve
a szakértők tagállamok közötti megfelelő 
megoszlását és megfelelő rotációját, 
valamint a szakértők munkavégzésére és a 
pénzügyi kérdésekre vonatkozó 
szabályokat és eljárásokat. A Bizottság 
(Eurostat) a tagállamokkal közösen viseli a 
nemzeti szakértők segítségével 
kapcsolatban a tagállamoknál felmerülő 
összes költséget.

(5) A Bizottság (Eurostat) megállapítja a 
szakértők kiválasztására vonatkozó 
szabályokat és eljárásokat, biztosítva a 
szakértők tagállamok közötti megfelelő 
megoszlását és idejében történő rotációját, 
valamint a szakértők munkavégzésére és a 
pénzügyi kérdésekre vonatkozó 
szabályokat és eljárásokat. A Bizottság 
(Eurostat) a tagállamokkal közösen viseli a 
nemzeti szakértők segítségével 
kapcsolatban a tagállamoknál felmerülő 
összes költséget.

Or. bg

Indokolás

A szakértői vélemények objektivitása érdekében biztosítani kell a szakértők megfelelő 
kiválasztását, megoszlását és időben történő rotációját.

Módosítás 32
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság (Eurostat) adott esetben 
jelezheti fenntartását valamely tagállam 
MIP-adatainak minőségével kapcsolatban. 
Legkésőbb három munkanappal a 
közzététel tervezett időpontja előtt a 
Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett 
tagállamot és a Gazdaságpolitikai 
Bizottság elnökét a fenntartásokról, 
amelyeket kinyilvánítani és nyilvánosságra 
hozni szándékozik. Amennyiben az adatok 
és a fenntartás közzététele után az ügy 
tisztázódik, a fenntartás visszavonását ezt 
követően azonnal nyilvánosságra kell 
hozni.

(3) A Bizottság (Eurostat) adott esetben 
jelezheti fenntartását valamely tagállam 
MIP-adatainak minőségével kapcsolatban. 
Legkésőbb egy hónappal a közzététel 
tervezett időpontja előtt a Bizottság 
(Eurostat) tájékoztatja az érintett 
tagállamot és a Gazdaságpolitikai 
Bizottság elnökét a fenntartásokról, 
amelyeket kinyilvánítani szándékozik, és 
ha a tagállam a közzététel időpontjáig
nem végez korrekciót, a Bizottság 
nyilvánosságra hozza azokat. Amennyiben 
az adatok és a fenntartás közzététele után 
az ügy tisztázódik, a fenntartás 
visszavonását ezt követően azonnal 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. bg

Indokolás

Lehetőséget kell adni a tagállamoknak, hogy a MIP-adatok közzététele előtt kijavíthassák 
azon hibáikat, amelyek kompromittálják ezen adatok minőségét.

Módosítás 33
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság (Eurostat) módosíthatja a 
tagállamok által továbbított adatokat és 
közölheti a módosított adatokat és a 
módosítás indokait, amennyiben 
bizonyítékai vannak arra, hogy a 
tagállamok által megküldött adatok nem 
felelnek meg a 3. cikk (2) bekezdésében 
megfogalmazott követelményeknek. 
Legkésőbb három munkanappal a 
közzététel tervezett időpontja előtt a 
Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett 

(4) A Bizottság (Eurostat) módosíthatja a 
tagállamok által továbbított adatokat és 
közölheti a módosított adatokat és a 
módosítás indokait, amennyiben 
bizonyítékai vannak arra, hogy a 
tagállamok által megküldött adatok nem 
felelnek meg a 3. cikk (2) bekezdésében 
megfogalmazott követelményeknek. 
Legkésőbb tíz munkanappal a közzététel 
tervezett időpontja előtt a Bizottság 
(Eurostat) tájékoztatja az érintett 
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tagállamot és a Gazdaságpolitikai 
Bizottság elnökét a módosított adatokról és 
a módosítás indokairól.

tagállamot és a Gazdaságpolitikai 
Bizottság elnökét a módosított adatokról és 
a módosítás indokairól.

Or. bg

Módosítás 34
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Tanács a Bizottság javaslata alapján 
eljárva határozhat úgy, hogy pénzbírságot 
szab ki arra a tagállamra, amely 
szándékosan vagy súlyos gondatlanságból 
valótlan MIP-adatokat közöl.

törölve

Or. en

Módosítás 35
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Tanács a Bizottság javaslata alapján 
eljárva határozhat úgy, hogy pénzbírságot 
szab ki arra a tagállamra, amely 
szándékosan vagy súlyos gondatlanságból 
valótlan MIP-adatokat közöl.

(1) A Tanács a Bizottság javaslata alapján 
eljárva határozhat úgy, hogy pénzbírságot 
szab ki arra az euróövezeti tagállamra, 
amely szándékosan vagy súlyos 
gondatlanságból valótlan MIP-adatokat 
közöl.

Or. en

Módosítás 36
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
pénzbírságnak hatékonynak, visszatartó 
erejűnek és a valótlan adatközlés 
jellegével, súlyosságával, valamint 
időtartamával arányosnak kell lennie. A 
pénzbírság összege nem haladhatja meg 
az érintett tagállam GDP-jének 0,05%-át.

törölve

Or. en

Módosítás 37
Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
pénzbírságnak hatékonynak, visszatartó 
erejűnek és a valótlan adatközlés 
jellegével, súlyosságával, valamint 
időtartamával arányosnak kell lennie. A 
pénzbírság összege nem haladhatja meg az 
érintett tagállam GDP-jének 0,05%-át.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
pénzbírságnak hatékonynak, visszatartó 
erejűnek és a valótlan adatközlés 
jellegével, súlyosságával, valamint 
időtartamával arányosnak kell lennie. A 
pénzbírság összege nem haladhatja meg az 
érintett tagállam GDP-jének 0,02%-át.

Or. en

Módosítás 38
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
pénzbírságnak hatékonynak, visszatartó 
erejűnek és a valótlan adatközlés 
jellegével, súlyosságával, valamint 
időtartamával arányosnak kell lennie. A 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
pénzbírságnak hatékonynak, visszatartó 
erejűnek és a valótlan adatközlés 
jellegével, súlyosságával, valamint 
időtartamával arányosnak kell lennie. A 
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pénzbírság összege nem haladhatja meg az 
érintett tagállam GDP-jének 0,05%-át.

pénzbírság összege nem haladhatja meg az 
érintett tagállam GDP-jének 0,025%-át.

Or. en

Módosítás 39
Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Azokra a tagállamokra, amelyek az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra és a Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról és az 
1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló .../2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. 
cikk (5) bekezdése szerinti, az uniós 
alapok felfüggesztésével kapcsolatos 
eljárás alatt állnak, a felfüggesztés 
hatályának figyelembe vételével 
csökkentett bírságot szabnak ki.

Or. en

Módosítás 40
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az (1) bekezdésében 
említett valótlan adatközlés tényének 
megállapításához szükséges bármely 
vizsgálatot elvégezhet. Vizsgálat indítása 
mellett dönthet, ha úgy találja, hogy 
valószínűsíthetően fennállnak a valótlan 
adatközlés megvalósítására alkalmas 
tények. A vélelmezetten valótlan 
adatközlés kivizsgálása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
közölt észrevételeket. Feladatai 
elvégzéséhez a Bizottság információkat 
kérhet a tagállamtól, helyszíni 
vizsgálatokat folytathat le és hozzáférhet 
az alapul szolgáló statisztikai adatokhoz és 
a MIP-adatokhoz kapcsolódó 
dokumentumokhoz. Ha az érintett 
tagállam nemzeti joga előzetes bírósági 
engedélyt követel meg a helyszíni 
vizsgálatok elvégzéséhez, a Bizottság 
benyújtja a szükséges kérelmeket.

törölve

A vizsgálat befejezésekor és adott esetben 
javaslatnak a Tanácsnak való benyújtása 
előtt a Bizottság lehetőséget biztosít az 
érintett tagállam számára, hogy 
meghallgassák a vizsgált ügyekkel 
kapcsolatban. A Bizottság a Tanács elé 
terjesztett javaslatát csak olyan tényekre 
alapozza, amelyekhez az érintett 
tagállamnak módja volt észrevételeket 
tenni.
A vizsgálatok során a Bizottság teljes 
mértékben tiszteletben tartja az érintett 
tagállam védekezéshez való jogát.

Or. en

Módosítás 41
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következőkkel kapcsolatban:

törölve

a) az (1) bekezdésben említett pénzbírság 
összege megállapításának részletes 
kritériumai;
b) a (3) bekezdésben említett 
vizsgálatokkal, a vizsgálatokkal együtt 
járó intézkedésekkel és jelentéstétellel 
kapcsolatos eljárás részletes szabályai;
c) a védekezéshez való jog biztosítását, az 
iratokba történő betekintést, a jogi 
képviseletet, a titoktartást, a határidőket és 
az (1) bekezdésben említett pénzbírságok 
beszedését célzó eljárás részletes 
szabályai.

Or. en

Módosítás 42
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unió Bíróságának 
korlátlan hatásköre van a Tanács az (1) 
bekezdéssel összhangban hozott, 
pénzbírságot kiszabó határozatainak 
felülvizsgálatára. A Bíróság a kiszabott 
pénzbírságot megsemmisítheti, 
csökkentheti vagy növelheti.

törölve

Or. en

Módosítás 43
Oldřich Vlasák
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
A 11. cikk alapján kiszabott szankciók 
közigazgatási jellegűek.

Or. en

Módosítás 44
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
A 9. cikk alapján beszedett pénzbírságok a 
Szerződés 311. cikke szerinti egyéb 
bevételnek minősülnek, és az Unió 
költségvetésének bevételét képezik.

Or. en

Módosítás 45
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit e cikk határozza 
meg.

törölve

Or. en
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Módosítás 46
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az egy hónappal e rendelet 
hatálybalépése után kezdődő három éves 
időtartamra felhatalmazást kap a 9. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a 
három éves időtartam vége előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időszakok vége előtt nem emel kifogást a 
meghosszabbítás ellen, a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

törölve

Or. en

Módosítás 47
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 9. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a határozatban 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 

törölve
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jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 48
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

törölve

Or. en

Módosítás 49
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 9. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emel kifogást az aktus ellen a 
Parlamentnek és a Tanácsnak küldött 
értesítéstől számított két hónapon belül, 
vagy ha ezen időszak lejárta előtt mind az 
Európai Parlament, mint a Tanács 
értesítette a Bizottságot arról, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

törölve

Or. en
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Módosítás 50
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve
A 9. cikkben említett intézkedések 
esetében a Tanács az érintett tagállamot 
képviselő tanácsi tag szavazatát figyelmen 
kívül hagyva jár el.

Or. en


